
 
 

 
                                                                                                                                                            Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. 

                                                                                                                                                                   w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  (Dz. U. poz. 125) 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY MASŁÓW 
 

Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska 
 

 

Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2 

26-001 Masłów  

 
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego 

 
Wnioskodawca: 

Nazwisko Imię/imiona Adres zamieszkania Dane kontaktowe 

......................................................... 

......................................................... 
................................................... 

................................................... 
miejscowość: ......................................................................................... 

kod pocztowy: .................... ulica ............................................................. 

nr domu ................... nr lokalu ................................................................. 

telefon   .................................. 

e-mail   ................................... 

Nazwa osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej Adres siedziby  

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 
miejscowość: ............................................................................................. 

kod pocztowy: .................... ulica ............................................................. 

nr domu ................... nr lokalu ................................................................. 

telefon   .................................. 

e-mail   ................................... 

Informacje o położeniu budynku, którego dotyczy wniosek: 

       miejscowość ulica   obręb ewidencyjny numer działki ewidencyjnej usytuowanie budynku1 status budynku2 

    
…................................................. 

 
…......................................... 

 
….......................... 

 
…......................................... 

1. budynek naziemny 

2. budynek podziemny 
1. budynek istniejący 

2. budynek w trakcie budowy 

3. budynek prognozowany 

 

Załącznik: 

1. Kopia mapy3 ................................................................. w skali ...................., na której kolorem .............................................. wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku. 

 
.....................................  dnia .................20 .… r. ............................................................. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
2 Właściwe podkreślić. 
3 Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu. 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach 

….zgodnie z art. 47a i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne 

(tj. Dz. U. z 2017.2101 z późn. zm.) …………………….………………………………………….. 

 

……………………………….. 

       (data, podpis) 

 

 

 Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Gmina Masłów 

reprezentowana przez Wójta Gminy Masłów z siedzibą przy ul. Spokojnej 2, 26-001 Masłów. 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, 

której dane dotyczą przysługuje prawo: 

- żądania dostępu do danych osobowych; 

- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia sprzeciwu; 

- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 

Warszawa. 

 

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

……………………………….. 

      (data, podpis) 


